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Wykonawcy - wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.
Rozbudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Józefowie
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) zawiadamiam, że wpłynęły zapytania dotyczące
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Treść zapytań (bez ujawniania ich
źródła i w oryginalnej pisowni) ) zamieszcza się na stronie, na której opublikowano SIWZ
W zakresie , w jakim odpowiedzi zmieniają treść SIWZ należy je traktować jako
modyfikację SIWZ, dokonaną w trybie art. 38 ust. 4 Pzp.
Pytanie 3
Czy w zakres zamówienia wchodzi wyposażenie dla osób niepełnosprawnych. Jeżeli tak, to
czy ma być wykonane z tworzyw sztucznych, czy ze stali nierdzewnej.
Odpowiedź Zamawiającego
W zakres zamówienie wchodzi wyposażenie dla osób niepełnosprawnych należy
zastosować wyposażenie ze stali nierdzewnej.
Pytanie 4
Czy wyposażenie meblowe wchodzi w zakres zamówienia, jeżeli tak, to jakie. Prosimy o
podanie parametrów technicznych.
Odpowiedź Zamawiającego
Zgodnie z dokumentacja projektową oraz przedmiarem robót w zakresie wyposażenia
meblowego, Wykonawca ma wyposażyć szatnie w szafki metalowe.
Parametry szafek:
Szafki metalowe, malowane na kolor z palety RAL, z drzwiami typu ”L” , z ławeczka
wysokości 40 cm siedzisko, z listwami drewnianymi, wysokość siedziska 40 cm, wymiary
szafki (całość)- minimum 210 cm wysokości, 40 cm szerokości i 49 cm głębokości.
Pytanie 5
W poz. 105 drzwi DW1 i DW2 mają inny wymiar niż na zestawieniu stolarki. Który jest
prawidłowy?
Odpowiedź Zamawiającego
Należy przyjąć wymiary przedstawione na rys. A-11 (wykaz stolarki drzwiowej)
dokumentacji projektowej.

Pytanie 6
Prosimy o podanie parametrów technicznych tablicy wyników sportowych.
Odpowiedź Zamawiającego
Tablica wyników parametry:
-Wielkość tablicy: min. 1300 x 1000 x 100 mm
- Na tablicy przewidziane miejsce na logo szkoły
- sterowanie bezprzewodowe
- widoczność tablicy do 40 m. (przy wielkości znaków od 125 mm)
Pokazywane elementy:
- czas rzeczywisty / czas gry – ustawiony 0-90 minut
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- czas 24 sek. – pokazywany na tablicy głównej
- wyniki gry 0- 199
- nr seta 0-9
- stan setów lub przewinień 0-9
Pytanie 7
Ścianka wspinaczkowa na rysunkach nie odpowiada wymiarami przedstawionej w opisie.
Którą ściankę należy przyjąć do wyceny?
Odpowiedź Zamawiającego
Należy wycenić elementy podane w opisie.
Pytanie 8
Pytanie dotyczy pozycji przedmiarowej nr 81. Czy wartość w podanej pozycji powinna być
na minusie, czy jest to błąd?
Odpowiedź Zamawiającego
Pozycja nr 81 w przedmiarze robót zawiera błąd, prawidłowy zapis powinien być: „
wylewka betonowa gr. 5 cm (poz. 76 * 0,05)”
Dokonana modyfikacja nie wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.
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